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؛ األموركث�ة؛ تتفاوت أهمية هذه  أمور�تمع مع أهل الكتاب يف  نزال ال

 اهللازنلا نتفق عليها أن  الفبعضها أ�رث أهمية من اآلخر، ومن األشياء اليت 
 ا يف ستة أيامخلق السماوات واألرض وما بينهم. 
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 اثلا�يف اإلصحاح ف إال وجدت ما ينغص حالوته عندهمفال ي�اد �لو أمٌر 
 من سفر اتلكو�ن يف العدد اثلا� �د يف ترمجة الفاندايك انلص اكآليت:
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ْ
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َ
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َّ
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معضلة الهوتية تصدم ايلهودي أو انلرصا� اذلي بطبيعة احلال ال يفتح كتابه 
فتحه ال يقرأ إال بعض انلصوص اليت اعتاد املقدس إال لك ح� وحىت إذا 

 عليها.

يعتقد ايلهود وانلصارى أن اهللا انت� من اخللق يف ايلوم السادس وتوقف 
يف ايلوم السابع، ل�ن انلص اذلي  -والعياذ باهللا-واسرتاح واسرتد أنفاسه 

�ن بصدد دراسته اآلن يقول غ� ذلك؛ يقول أن اهللا فرغ يف ايلوم السابع! أي 
ن يعمل يف هذا ايلوم وتوقف خالهل وليس يف ايلوم السادس، ر�ما نتم�ن اك

هنا من مساعدتهم يف حل هذه املعضلة من خالل تغي� لكمة السابع إىل 
السادس ونعتربها تصحيح الهو� أو حىت غلطة من أحد النساخ انلائم�! 

 وما أ�رثهم.

ثلالثة �ساوي الواحد أو بعد أن علمنا أن علم اجلرب عند انلصارى يؤ�د أن ا
ر�ما �د حًال هلذه املشلكة عن طر�ق علم اجلرب، حبيث ي�ون اتلطور 
الطبييع للجرب عند انلصارى هو احلل هلذه املشلكة وتصبح الستة �ساوي 

 السبعة!!

 أو ر�ما يرشدنا علم انلقد انليص إىل حل!

أو حىت  جتنيايت ىلع الكتابمن لم ت�ن هذه املعضلة يوماً من خيااليت أو 
لعدم فه� للنص بصورة صحيحة، بل إن هذا انلص دائماً ما �سبب ح�ة 



 للمفرس�ن األوائل واملعارص�ن
ً
 Garcia فمثًال يقول جارسيا مارت�  وارتبااك

Martinez: 

أظهر انلص العربي صعو�ات عديدة حيث يبدو من خالهل أن اهللا نفسه كرس 
  ١سابع.راحة السبت، ألنه أن� عمله يف ايلوم ال

يف تعليقاته ىلع انلص انلقدي اذلي  C. J. Ballأشار س . ج . بال  و�ذلك
أعده لسفر اتلكو�ن إىل أن املنطق يدل ىلع وجود تناقض ب� هذا انلص و�� 

 فقال: ١٧: ٣١خروج 

انلص املاسوري يقول السابع، اتلوراة السامر�ة والرتمجة السبعينية والبشيطا  
الت، ومدراش اتلكو�ن ر�اه : يقولون السادس كما الرس�انية وسفر ايلو�ي

يتطلب السياق ... منطقياً، "فرغ من عمله يف ايلوم السابع" ال يم�ن أن تع� 
 ٢ ) ...١٧: ٣١"لم يفعل يشء واسرتاح وتنفس يف ايلوم السابع (كما يف خروج

 �اوالت حلل املشلكة عن طر�ق حتر�فات يف الرتمجة:

ون إ�اد حًال هلذه املشلكة باتلالعب يف ترمجة حرف حاول املرتمجون واملفرس
علق ىلع   JPSاجلر أو تغي� زمن الفعل، فمثًال تفس�  دار النرش ايلهودية 

 انلص باآليت:

 للمرتمج� القدا� واملفرس�ن 
ً
(يف ايلوم السابع) سببت هذه اللكمات إر�ااك

طة اإلهلية يف حيث أنها تبدو غ� مالئمة للسياق، حيث تتضمن بعض األ�ش
هذا ايلوم. بالرغم من ذلك فإن حرف اجلر يم�ن �سهولة أن يع� (حبلول)، 

) أو كإعالن (نطق had finishedوالفعل قد يرتجم يف زمن املايض اتلام (
  ٣.٣بإكمال)، تماماً مثل (أعلنها مقدسة) يف عدد 



 The NET)وهو نفس احلل اذلي اعتمده أصحاب الرتمجة اإل�ل��ة احلديثة 

Bible) :حيث ترمجوها إىل 

By the seventh day God finished the work ... 3F

4  

إال أنها ذكرت يف احلاشية اعرتافاً بعدم دقة هذه الرتمجة فقالت يف احلاشية ىلع 
)By:( 

 ايلوم السابع). يفانلص العربي: (

ايض ىلع من أراد ترمجة الفعل يف زمن امل  JOHN SKINNERوردَّ جون سك� 
 واعترب ذلك أمراً مستحيًال فقال:

  ٥ترمجة الفعل يف زمن املايض اتلام هو أمر مستحيل �و�اً.

 النسخ القديمة:

دلينا قراءت� �تلفت� لليوم اذلي فرغ اهللا فيه من عمله وتلوضيح هذا األمر 
  �ب أن نمر ىلع النسخ والرتمجات القديمة مروراً رس�عاً.

 املاسوري �:قراءة انلص العربي  -١

 ָעָׂשה ֲאֶׁשר ְמַלאְכּתֹו ַהְּׁשִביִעי ַּבּיֹום ֱאלִֹהים ַוְיַכל
 وترمجته:

 عمله اذلي عمل. السابعوأ�مل اهللا يف ايلوم 

و� �طوطة إسبانيا اليت ترجع  ٦وهذه صورة من إحدى املخطوطات املاسور�ة
 م وقد ظللُت بها الفقرة:١٢٦٠لسنة 



 
وطة عرب�ة اكملة للعهد القديم � �طوطة يلننجراد ومن املعلوم أن أقدم �ط

م، ذللك ال يصح االعتماد ىلع انلص العربي ١٠٠٨و�رجع تار�ها إىل 
تلحديد القراءة األصح، ف�جع العلماء إىل الرتمجات األقدم  وحده(املاسوري) 

 من هذا انلص العربي.

جد فيهما لكمة واملث� أن ضمن �طوطات كينكوت املاسور�ة �طوطتان ال يو
 ٧السابع!

 (؟). السابعالفوجلاتا الالتينية تقرأ الفقرة ىلع أن اهللا فرغ يف ايلوم  -٢

كذلك الرتجومات اثلالثة؛ ترجوم أونقيلوس وترجوم نيوفييت وأيضاً  -٣
الرتجوم األورشلي� (�سميه ابلعض يوناثان املنحول) يقرؤوا الفقرة ىلع أن 

 .السابعاهللا فرغ يف ايلوم 

 ְשִביָעָאה ְביֹוָמא יוי ְוֵשיִצי ترجوم أونقيلوس: -أ

 שביעיא ביומ׳ דייי ממריה ואשלם ترجوم نيوفييت: -ب

 שביעא ביומא אלקים ושלים ترجوم يوناثان املنحول: -ج



والرتجوم هو ترمجة آرامية اكنت تقرأ شفاهة يف ابلداية خلدمة ايلهود اذلين 
مة الرتجوم يف انلقد انليص �دودة، إال �سوا اللغة العرب�ة بعد سيب بابل، وقي

إذا خالف انلص املاسوري فينظر إيله بعناية، ألن الرتجوم كما قلنا هو ترمجة 
يهودية لصالح ايلهود تم تدو�نها بعد تثبيت انلص العربي يف نهاية القرن األول 

 امليالدي.

وليس  السادساتلوراة السامر�ة تقرأ انلص ىلع أن اهللا فرغ يف ايلوم  -٤
 السابع.

 أيضا. السادسالرتمجة السبعينية تقرأ انلص ىلع أن اهللا فرغ يف ايلوم  -٥

 .السادسالرتمجة الرس�انية البشيطا تؤ�د قراءة  -٦

 ٨.السادسأيضاً تؤ�د قراءة  OLالرتمجة الالتينية القديمة  -٧

 أي أن ابلعض يقول السابع وابلعض اآلخر يقول السادس.

 ض النسخ يف جانب واألخرى يف جانب آخر؟و�سأل ملاذا تقف بع

وللعلم هذه � النسخ اليت يفتخر بها انلصارى و�عتربونها ديلًال ىلع صحة 
 كتابهم، يف ح� أنها يف احلقيقة �شهد دائماً ىلع حتر�فه!

هذه املشلكة وأمثاهلا تضع من يؤمن بعصمة هذا الكتاب يف ح�ة، باتلأ�يد هلم 
هلم احلق أن �سألوا قساوستهم "أين الكم اهللا؟ هل احلق أن �تاروا ل�ن هل 

أن ي�تب وفرغ اهللا يف ايلوم السابع أم عليه السالم اهللا أوىح إىل موىس 
أوىح هل وفرغ اهللا يف ايلوم السادس؟ أم أن هذا �رد تطور طبييع لعلم 

 اجلرب؟!"



عن ذللك ال أوجه الك� للعوام بل لطائفة املثقف� اذلي يبحثون عن احلق و
 الكتاب املحفوظ يف الصدور قبل أن ي�ون �فوظاً يف ورق م�ء باألخطاء.

 اختالف انلقاد يف حتديد القراءة الصحيحة:

لم يتفق علماء انلقد انليص ىلع ترجيح أي من القراءت�؛ كمثال �د أن 
يفضل قراءة السابع اعتقاداً منه أنها � القراءة األصعب،  ٩إيمانو�ل توف

ماك اكرتر قراءة السابع حبجة أن قراءة السادس نتجت عن  وأيضاً يرجح
، بينما بول و�� وتفس� تر�ري

ً
و  ١٠النساخ اذلين ظنوا أن قراءة السابع خطأ

س.ج. بال كما مر رجحوا قراءة السادس اعتماداً ىلع كرثة الشواهد لصاحلها 
 و�ذلك تلماشيها مع السياق.

 يقول ماك اكرتر:

مساندة بالسبعينية والبشيطا. نتجت عن أيادي ناسخ  ر�ةقراءة اتلوراة السام
.
ً
  ١١اعتقد أن القراءة األصلية؛ املحفوظة يف انلص املاسوري، اكنت خطأ

  بينما يقول بول و��:

إىل أن لك املخطوطات  BHSأشار �ررو (بايبليا هيرباي�ا شتوجتارتنسيا) 
ابع)، ل�ن السامر�ة العرب�ة حتتوي ىلع هذه القراءة (يتحدث عن قراءة الس

والسبعينية والبشيطا الرس�انية تقرأ انلص ىلع أنه (وأ�مل اهللا عمله يف ايلوم 
السادس) بدًال من السابع، وحيث أن انلص بعد ذلك يقول أن اهللا اسرتاح يف 
ايلوم السابع من عمله اذلي عمل فإنه يبدو من املعقول أن عمله قد انت� 

املحتمل أن الشعب ايلهودي اعترب الراحة جزء من  فعلياً يف ايلوم السادس. من
عمل اخللق، ل�ن يبدو مرجحاً أ�رث أن النسخ أصح يف اعتبارها الراحة 



عنرص منفصل عن عمل اخللق. هلذا فنحن دلينا مثال حيث ت�ون الشواهد 
  ١٢األخرى تقرتح قراءة مقبولة أ�رث للفقرة.

 نظرات يف قاعدة القراءة األصعب:

ظ فيما سبق أن لك من صحح قراءة ايلوم السابع اعتمد ىلع كما هو مالح
قاعدة القراءة األصعب، وملخص هذه القاعدة أن انلاسخ ال يم�ن أن يغ� 
قراءة سهلة يف �طوطة إىل قراءة أصعب منها، وهذا صحيح، ل�ن هناك أمور 
�ب أن ت�ون يف ذهننا عندما نرجح قراءة انلص األصعب؛ من أهم هذه 

ن ت�ون هذه القراءة مناسبة للسياق، فال يم�ن أبداً حبال أن نرجح األمور أ
قراءة غ� مناسبة للسياق، وغ� موافقة للمفهوم العام يف الكتاب ملجرد إنها 

 قراءة صعبة ىلع انلاسخ، و� هذا املع� يقول ماك اكرتر:

ث أحياناً تتسبب حادثة نصية يف وجود قراءة غر�بة، أو مستحيلة، وعندما �د
هذا تصبح القراءة أصعب ب�ث� من القراءة املشهورة واملحفوظة يف �سخ 
أخرى، ومع ذلك و�وضوح ال تعترب القراءة الغر�بة أو املستحيلة � القراءة 
األحق باتلقديم فالقراءة األصعب ال ت�ون مفضلة عندما ت�ون غ� ذات 

  ١٣مع�.

وجود قراءة غر�بة، خالصة الكمه أنه ر�ما يتسبب حادث أثناء النسخ يف 
وت�ون هذه القراءة الغر�بة � األصعب، ومع إنها � القراءة األصعب فإننا 

 ال نعتربها القراءة املفضلة ألنها بذلك ناجتة عن �رد حادثة يم�ن تصورها.

وهذا الالكم ينبه ادلارس� إىل أن علم انلقد انليص ليس �رد قواعد تطبق، 
هو يتطلب طول دراسة للتعرف ىلع أنواع ل�ن هو أ�رث من ذلك ب�ث�؛ ف



األخطاء اليت قد حتدث أثناء �سخ �طوطة، وذللك يؤ�د العلماء دائماً ىلع أن 
 انلقد انليص هو علم و� نفس الوقت فن.

وأول سؤال �طر يف اذلهن بعد اللكمات املاضية، هل هناك حادث وقع و�سبب 
 ب؟يف وجود قراءة السابع واليت � القراءة األصع

أرى أنه من املناسب اآلن عرض الكم املفرس انلرصا� الشه� آدم الكرك 
 واذلي �رشح فيه كيفية حدوث هذا اخلطأ:

 يقول آدم الكرك:

جدير باملالحظة أن الرتمجة السبعينية والرس�انية واتلوراة السامر�ة تقرأ 
األصلية؛ (ايلوم السادس) بدًال من ايلوم السابع، وهذه �ب أن تعترب القراءة 

فهذه اليت تظهر من تلك النسخ �ب أن ت�ون أصلية عن انلص العربي. 
كيفية تغ� لكمة (السادس) إىل (السابع) يم�ن أن نتخيل حدوثها �سهولة 
�سبب اتلباس. من املحتمل جداً يف األزمنة القديمة أن لك األرقام اكن يُعرب 

 املخطوطات عنها باحلروف، وليس ب�لمات طو�لة. هذا هو احلال يف
ايلونانية والالتينية القديمة جداً، وتقر�باً لك كتابات الر�انيم. عندما تغ�ت 
 يف حالة 

ً
هذه احلروف إىل لكمات طو�لة ر�ما حدث تبادل يف احلروف خطأ

) يعرب عن ז) يعرب عن الستة وحرف الزاين (וاحلروف املتشابهة؛ حرف الواو (
 يف حالة كتابة اللكمات السبعة، �م هو سهل أن تتبدل هذه احل

ً
روف خطأ

 ١٤ الطو�لة (بدًال من احلروف)، وهكذا نتجت القراءة �ل انلقاش.

 و�ذلك يف تفس� تر�ري:



(و� ايلوم السابع) السبعينية والرس�انية واتلوراة السامر�ة يقرأون ايلوم  
عرب اليت ت) ו( السادس، واليت ىلع األرجح � القراءة احلقيقية، حيث أن الواو

اليت تعرب عن العدد  )ז( عن العدد ستة قد يتم تغي�ها �سهولة إىل الزاين
  ١٥سبعة.

أي إنه قديماً اكنت األعداد ت�تب حبروف فقط وليست ب�لمات طو�لة، 
�شبه إىل حد كب� احلرف املقابل  וواحلرف املعرب عن العدد ستة هو الواو 

 .זللعدد سبعة وهو الزاين 

و�ذلك ن�ون قد رشحنا كيفية حدوث اخلطأ، و�يف تبدلت قراءة السادس 
إىل السابع �سبب خطأ من النساخ، و�رسب هذه اخلطأ يف اكفة املخطوطات 
العرب�ة اليت تم توحيد نصها يف نهاية القرن األول امليالدي، ون�ون أيضاً قد 

 رددنا ىلع من رجح قراءة السابع وهم قلة.

تقر�باً  ١٦إيله أن لك الرتمجات العر�ية واإل�ل��ة احلديثة وما �در اإلشارة
اآلن تضم قراءة السابع، وهو خطأ أ�د عليه أ�رث علماء انلقد انليص كما مر 

 معنا، و�ب تصحيحه. 

 االقتباسات القديمة:
ظهر انلص يف االقتباسات واإلشارات القديمة، و�ذلك ظهرت آثاره يف كتب 

ى األوائل و�ستطيع من خالل هذه االقتباسات أن ومؤلفات ايلهود وانلصار
 نتخيل صورة انلص يف القرن األول امليالدي وما بعده.

 –ق.م  ٣٠( الفيلسوف ايلهودي فيلو السكندريأول إشارة موجودة دلينا: من 
�مل يف ستة أيام.٥٠

ُ
 ١٧م) شهد لقراءة السادس ح� قال: إن العالم قد أ



م) فيقول ١٠٠ – ٣٧( ملؤرخ ايلهودي يوسيفوساأما أول االقتباسات فاكنت من 
 يف كتاب تار�خ ايلهود: 

 ٣٣: ١تار�خ ايلهود
 وفقاً لقول موىس: يف ستة أيام فقط ُخلق العالم و� ما فيه.

بهذا نعرف أن انلص اكن معروفاً دلى ايلهود يف القرن األول امليالدي ىلع أنه 
  ١٨السادس وليس السابع.

يالدي تغ�ت نظرة ايلهود للنص فقد ذكر الر� ل�ن يف القرن اثلا� امل
أن املرتمج� اذلين أعدوا  ١٩أحد حاخامات القرن اثلا� يف املخيلتا إسماعيل

 ٢: ٢الرتمجة السبعينية قد غ�وا عدة نصوص وذكر من هذه انلصوص ت�و�ن
فيقول الرايب إسماعيل أن هؤالء املرتمج� غ�وا السابع إىل السادس، وهو 

فال دايع �يال الصحيفة اتلاسعة العمود أ م املذكور يف اتللمود يف نفس الالك
  ٢٠ تلكراره.

أي أن الر� إسماعيل وأيضاً حاخامات اتللمود يدافعون عن انلص العربي 
و�تهمون املرتمج� رصاحة بتحر�ف انلص العربي يف أ�رث من موضع، نفهم 

 يف القرن اثلا� �ا معروفتسابع وقراءة السادس اكنتمن هذا الالكم أن قراءة ال
 امليالدي، و�ن اكن ايلهود يف القرن اثلا� يعتقدون بصحة قراءة السابع.

أما انلصارى يف القرن اثلا� امليالدي فعرفوا انلص ىلع أنه السادس فمثًال 
م) يف كتاب ضد اهلرطقات انلص ىلع أنه  ٢٠٢ – ١٢٠( ار�نايوسيقتبس 

 السادس وليس السابع فيقول:
 الفقرة اثلاثلة: ٢٩�نايوس ضد اهلرطقات الكتاب اخلامس الفصل ار

�ملت السماوات واألرض و� 
ُ
وهلذا السبب يقول الكتاب املقدس: (وهكذا أ

ز�نتها. وختم يف ايلوم السادس األعمال اليت عملها، واسرتاح اهللا يف ايلوم 



أيام تم  السابع من لك أعماهل) ... ألن ايلوم عند الرب كألف سنة، و� ستة
  ٢١خلق األشياء.

م) يف نهاية القرن اثلا� و�داية القرن اثلالث ٢٥٤ - ١٨٥( أور�انوسو�ذلك 
 يقول أيضاً يف كتاب ضد لكزوس:

 :٦١أور�انوس ضد لكزوس: الكتاب السادس: الفصل 
مرة أخرى، ال تفهموا مع� لكمات (وأن� اهللا يف ايلوم السادس أعماهل اليت 

وم السابع من لك عمله اذلي عمل، و�ارك اهللا ايلوم عمل، وتوقف يف ايل
  ٢٢السابع وقدسه...

ذللك �ستطيع أن نؤ�د ىلع أن قراءة السادس وقراءة السابع اكنتا �س�ان جنباً 
إىل جنب من القرن اثلا� امليالدي أو ر�ما قبل ذلك، وهذا يدل ىلع إنه لم 

ول�ن اكنت ي�ن هناك نص مقدس واحد، بل نصوص متعددة متنوعة. 
قراءة السادس � املفضلة واملشهورة أ�رث، وهذا نفهمه من كرثة االقتباسات 

 اليت �شهد هلا.

وأيضاً ما يرجح قراءة السادس و�دل ىلع شهرتها العارمة وانتشارها الواسع 
م) قد�س الكنيسة هلا حيث قال يف الرسالة ٤٣٠ - ٣٥٤اقتباس أغسطينوس (

١٣٥: 
ن حبجة دامغة حينما يقولون: كيف أ�مل اهللا يف يظن ابلعض أنهم �ادلو

ايلوم السادس مجيع أعماهل، واسرتاح يف ايلوم السابع، إذا اكن ال يزال �لق 
 ٢٣أنفس جديدة؟

يف القرن الرابع امليالدي إىل قراءة  Epiphanius وس يإبيفانكذلك أشار 
 ٢٤السادس أيضاً.



، وهذا السفر يقدم نفسه تسفر ايلو�يالوأيضاً ظهرت آثار قراءة السادس يف 
 أن �رب 

ً
كويح الرب ملوىس يف جبل سيناء، و�يك السفر أن اهللا أمر مالاك

)، ٢٧: ١موىس لك يشء من بداية اخللق حىت بناء املذبح للناس (يو�بالت
كتب السفر أصًال باللغة العرب�ة ثم ترجم إىل ايلونانية ثم ترجم من ايلونانية 

اللغة األثيو�ية، انترش السفر يف اللغة األثيو�ية اليت إىل الالتينية و�ذلك إىل 
 Abyssinianنمتلك من خالهلا السفر اكمًال، وتؤمن به الكنيسة األثيو�ية 

church .كسفر مقدس 

م لم ن�ن نمتلك أي أجزاء من السفر باللغة العرب�ة اليت ١٩٤٧حىت اعم 
 امليالدي، إىل أن كتب بها، واعتقد الكث�ون أن السفر كتب يف القرن اثلا�

�سخة من سفر  ١٦أو ر�ما  ١٥اكتشفت �طوطات قمران و�ن من ضمنها 
(أ�رث من أي سفر آخر باستثناء املزام� واتلثنية و�شعياء  ٢٥ ايلو�يالت

واخلروج ور�ما اتلكو�ن أيضاً) فعرفنا أن السفر كتب قبل امليالد بقرون، ومن 
طات قمران �ستطيع أن نؤ�د أن خالل العدد الكب� لنسخ السفر ضمن �طو

السفر اكن يتمتع بقيمة كب�ة جداً دلى ايلهود قبل ميالد السيد املسيح عليه 
السالم، وعند دراسة انلصوص غ� الكتابية اليت وجدت ضمن �طوطات 

 authorityقمران �د أنها اكنت تقتبس من سفر ايلو�يالت كسفر هل سلطة

) �اول 4Q226 , 4Q227 & 4Q228، و�ذلك وجدنا نصوص أخرى (
اكتبها أن �س� ىلع �سق سفر ايلو�يالت من حيث اللغة وأيضاً اتلعب�ات 
واألفاكر وذللك سماها العلماء ايلو�يالت املنحولة، لك هذا يؤ�د ليس فقط 
 أهمية سفر ايلو�يالت بل أيضاً كونه مقدساً دلى ايلهود يف قمران (ىلع األقل).

السفر قانونياً عند ايلهود قبل املسيح أم ال فحديثنا وىلع لٍك سواء اكن هذا 
 اآلن ليس عن قانونيته لكنه ىلع أقل تقدير سفر قديم بالغ األهمية.



 يف اإلصحاح اثلا� من سفر ايلو�يالت نقرأ يف الرتمجة اإل�ل��ة:

 ٢يو�يالت

لق وحتدث مالك احلرضة إىل موىس وفقاً للكمة اهللا قائًال: اكتب اتلار�خ اخل ١
اكمًال، كيف أن الرب اإلهل فرغ من مجيع عمله ومن لك ما خلقه يف ايلوم 

، واسرتاح يف ايلوم السابع وقدسه للك العصور، وعينه كعالمة جلميع السادس
  ٢٦... السادسوفرغ من مجيع عمله يف ايلوم  ١٦أعماهل ... 

حد من ومن املم�ن أيضاً إضافة شاهد آخر من القرن السابع امليالدي وهو وا
 :يف ادلر املنثوره) ١١٧-٦١( -رمحه اهللا- قتادة بن داعمة السدويساتلابع� 

أخرج عبد الرزاق وابن جر�ر وابن املنذر عن قتادة قال: قالت ايلهود: إن اهللا 
واسرتاح يوم السبت  وفرغ من اخللق يوم اجلمعةخلق اخللق يف ستة أيام 

 غوب }.فأ�ذبهم اهللا يف ذلك فقال { وما مسنا من ل
 و� تفس� ابليضاوي:

{وما مسنا من لغوب} من تعب و�عياء وهو رد ملا زعمت ايلهود من أنه تعاىل 
واسرتاح يوم السبت واستلىق  وفرغ منه يوم اجلمعةبدأ خلق العالم يوم األحد 

 ىلع العرش.

 قراءة السادس حىت ب� املسلم�. شهرةفهذا يدل ىلع 

نصها د. سهيل ز�ر وتعود للقرن الرابع عرش  و� املخطوطة العر�ية اليت �رش
 اكآليت:امليالدي �د انلص 

  ٢٧مجيع أعماهل. السادسو�مل اهللا يف ايلوم 



 The)وجاء يف كتاب النسخ العر�ية لألسفار اخلمسة يف كنيسة مرص 
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Egypt) املخطوطات العر�ية والقبطية  بعض نصوص ٢٨اذلي يذكر فيه مؤلفه
املحفوظة يف املكتبات العاملية واليت يرجع تار�ها إىل القرن اثلا� عرش حىت 
القرن اخلامس عرش، و�ذكر تعر�فاً ب�ل �طوطة من املخطوطات وعالقتها 
باملخطوطات األخرى، و�ن من ضمن املخطوطات اليت وضع أجزاء من 

و�  السادسمنها قراءة  ةس عرش�طوطة جاء يف مخ ةنصوصها ست عرش
�طوطة ترمجت لكمة  ةو� هذه الست عرشواحدة فقط قراءة السابع، �طوطة 

ل أو وأ�مل أو وإىل  ַוְיַכל يف ح� أنها مرتمجة يف ترمجة الفاندايك  استكملو�مَّ
يف مكتبة بوديلان يف أ�سفورد،  هذه املخطوطات �فوظة ايلومبعض . إىل وفرغ

 .كتبة القومية ببار�س، وابلعض األخر يف مكتبة الفاتياكنو�عضها يف امل

بذلك نؤ�د ليس فقط ىلع صحة قراءة السادس وقدمها، ل�ن نؤ�د أيضاً 
ايلهود وانلصارى قبل عرص الطباعة، و� هذا و�زم �شيوعها وانتشارها ب� 

 يصب يف مصلحة قراءة السادس.

ذهنه حقيقة و� أن نصوص ن أ�رث من يقرأ الالكم املايض س�د ىلع إأظن 
يست يقينية أبداً، هذا هو الواقع اذلي ولاستنتاجية، الكتاب املقدس ظنية 
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